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LAS-148/1-PN/46-2018       Rybnik, dnia 23.05.2018 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych dla Pracowni Hemodynamiki  
(zamówienie nr LAS-148-PN/46-2018) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.05.2018 r., nr 558956-N-2018 
 

W związku z wniesionym przez wykonawców zapytaniem, zamaw iający udziela poni ższej 
odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1: „Pakiet 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 prowadników 

hydrofilnych o długościach 150,180, 260cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?” 
Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 
Pytanie 2: „Pakiet 2 

Prowadniki angiograficzny hydrofilny. 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania prowadnik hydrofilny o końcówce prostej lub J , 
średnicach 0,032”-0,035” i długości 150cm-180cm-260cm?” 

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Opis przedmiotu 
zamówienia”  nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaofero-
wano w danej pozycji.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania 
ofert ustalony do dnia 29.05.2018 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 11.30 . 
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